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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan IPS merupakan penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin 

ilmu-ilmu sosial, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan 

secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pembelajaran (Sapriya, 

2008:9).Pendidikan IPS di Sekolah Dasar diharapkan agar para peserta didik dapat 

memiliki pengetahuan dan wawasan tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial, 

memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di lingkungannya, serta 

memiliki ketrampilan mengkaji dan memecahkan masalah-masalah sosial 

tersebut. Pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek “pendidikan” dari pada 

transfer konsep karena dalam pembelajaran IPS siswa diharapkan memperoleh 

pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, 

nilai, moral dan ketrampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. 

Kegiatan belajar mengajar disekolah atau juga sering disebut pembelajaran 

yang merupakan  proses komunikasi antara guru dan siswa. Guru berperan 

sebagai pembimbing dan fasilitator yang merupakan unsur pokok penanggung 

jawab terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar dan siswa sebagai subjeknya. 

Pembelajaran di dalam kelas harus memberikan kebiasaan yang positif, guru yang 

professional mampu menciptakan kondisi lingkungan menjadi sumber belajar agar 

suasana pembelajaran menjadi menarik,salah satunya dengan menggunakan 

media. 
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Media pembelajaran yang menarik bisa membuat siswa aktif belajar dan 

bertanya tentang materi pendidikan yang disampaikan. Pendidikan merupakan 

lingkungan utama yang memberikan kesempatan dan dukungan belajar bagi 

perkembangan potensi-potensi peserta didik. Lingkungan belajar berperan penting 

dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini akan bermakna bagi anak jika 

dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak. 

Pengetahuan dan nilai belajar dapat dicapai apabila komponen-komponen sekolah 

juga mendukung secara maksimal. Komponen-komponen sekolah di antaranya 

adalah guru, siswa, kepala sekolah, sarana dan prasarana sekolah, dan juga media. 

Pembelajaran seharusnya mampu meningkatkan motivasi belajar dan minat siswa, 

membuat seluruh momen dalam kelas lebih hidup, membuat siswa menjadi lebih 

aktif dan berfikir kritis sedangkan pada kenyataannya siswa masih sering 

berbicara sendiri ketika pembelajaran dan kurang fokus ketika ditanya seputar 

materi. 

Proses pembelajaran pada guru harus kreatif, salah satu cara guru untuk 

menarik perhatian peserta didik yaitu dengan penggunaan  media pembelajaran 

yang menarik. Pembelajaran akan lebih menarik dan bermakna apabila 

pembelajaran tersebut ditunjang dengan penggunaan media pembelajaran yang 

menarik pula. Dimana media pembelajaran tersebut bisa digunakan dalam semua 

mata pelajaran sesuai dengan yang diajarkan, serta untuk memotivasi belajar 

siswa.Semakin abstrak materi pembelajaran maka semakin penting kehadiran 

media pembelajaran. Dengan bantuan media, materi yang abstrak menjadi bisa 

teramati atau tertangkap oleh panca indra dengan adanya tekhnologi. 
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Perkembangan teknologi sumber belajar yang pesat sekarang ini sangat 

mempengaruhi proses belajar terutama dalam penyampaian materi. Pada tahap 

anak usia sekolah dasar, siswa akan cenderung lebih tertarik pada benda yang 

konkrit seperti media pembelajaran. Media pembelajaran melalui pemanfaatan 

Adobe Flash merupakan inovasi baru yang dapat dihadirkan dalam kegiatan 

pembelajaran di Sekolah Dasar.Media pembelajaran melalui pemanfaatan Adobe 

Flash merupakan media yang mengeksplorasi penggunaan TIK dalam 

pembelajaran di kelas. Media pembelajaran Adobe Flash merupakan media 

pembelajaran interaktif yang memungkinkan terjadi pemusatan perhatian peserta 

didik kepada isi materi pelajaran secara penuh, karena media ini berisi animasi-

animasi gambar dan kegiatan interaktif yang dapat menarik perhatian dan minat 

belajar peserta didik. 

Media ini juga dapat membantu anak untuk lebih terlibat aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Peserta didik sangat tertarik dengan hal-hal yang baru dan 

belum pernah ditemuinya. Media melalui Adobe Flash ini membantu guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran IPS yang sulit di pahami oleh peserta didik. 

Menggunakan pengembangan media ini memberikan solusi alternatif bagi guru 

untuk memilih dan menggunakan media pembelajaran untuk peserta didik. 

Adanya persoalan tersebut di SDN Mulyorejo II yaitu kurangnya media 

pembeljaran yang selama ini mengacu pada penggunaan buku paket dan media 

poster, sedangkan di SDN Mulyorejo III Ngantang proses pembelajaran masih 

menggunakan metode ceramah dan media gambar atau poster, atas dasar kondisi 

pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi yang ada untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, selain itu siswa juga akan memperoleh pengetahuan dan 
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pengalaman yang baru. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tentang “Pengembangan Media Adobe Flash Pada 

Materi Mengenal Jenis-Jenis Pekerjaan Pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas III 

SD”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian adalah bagaimana pengembangan media Adobe 

Flash dalam materi mengenal jenis-jenis pekerjaan pada mata pelajaran IPS di 

kelas III SD? 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk berupa 

pengembangan media Adobe Flash dalam materi mengenal jenis-jenis pekerjaan 

pada mata pelajaran IPS di kelas III SD 

D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa media 

pembelajaran menggunakan media Adobe Flash yang meliputi 

1. Komponen dari media pembelajaran ini adalah: 

a. Media ini berisi tentang materi jenis-jenis pekejaan di kelas III yang 

ditampilkan dengan gambar animasi gerak dua dimensi. 

b. Kapasitas penyimpanan kurang dari 700 Mega Byte (MB) yang dapat 

dengan mudah disimpan dalam CD atau flashdisck. 

c. Tampilan media pembeljaran menarik untuk digunakan 

d. Tulisan dalam materi pembelajaran dapat dibaca dengan jelas 

e. Animasi dalam media pembelajaran menarik 
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f. Pengoperasian media pembelajaran sangat mudah untuk digunakan 

2. Adapun isi program in membuat komposisi halaman sebagai berikut: 

a. Tombol penggunaan untuk memutar video atau pengoperasian 

b. Tombol video player yang berfungsi untuk memutar video 

c. Halaman pertama materi utama 

d. Halaman gambar 

e. Halaman video 

3. Software media pembelajaran ini akan bekerja dengan baik apabila 

didukung dengan system operasional yang memiliki spesifikasi hardware 

komputer, konfigurasi yang disarankan sebagai berikut: 

a. Prosesor intel Pentium 4.2.66 Mhz 

b. RAM minimal 256 MB 

c. Hardisk free 1GB 

d. Monitor dengan kemampuan SVGA 

e. Speaker active 

f. Mouse and keyboard 

g. System operasi minimal Microsoft Windows XP/P 

E. Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan media Adobe Flash dapat membantu guru untuk bisa 

menyadarkan siswa pentingnya cara menjaga kesehatan lingkungan sejak dini. 

Media Adobe Flash ini bertujan untuk meningkatkan minat, perhatian dan 

pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran sehingga akan tercipta 

suatu pembelajaran yang telah direncanakan. Untuk lebih jauhnya, pentingnya 

pengembangan media Adobe Flash dapat diuraikan sebagai berikut : 
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1) Untuk peserta Didik 

Bagi peserta didik adalah membantu anak dalam memahami materi 

pembelajaran IPS  kelas III tentang mengenal jenis-jenis pekerjaan. Peserta 

didik dengan media Adobe Flash dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan 

karena terdapat animasi yang membantu mempermudah pemahaman terhadap 

materi serta tehadap materi serta terdapat animasi konkrit mengenai jenis-

jenis pekerjaan. Dalam pembelajaran media Adobe Flash dapat meningkatkan 

keterampilan kognitif, psikomotor dan afektif peserta didik karena media ini 

menuntut peserta didik untuk belajar interaktif. Peserta didik juga akan 

meningkatkan minat belajarnya tehadap materi ini, karena media 

pembelajaran Adobe Flash mampu menarik perhatiandan membantu peserta 

didik untuk lebih fokus terhadap materi sehingga akan berdampak pada 

prestasi belajar peserta yang akan meningkat. 

2) Untuk guru/tenaga pengajar 

Media pembelajaran Adobe Flash untuk pembelajaran IPS ini diharapkan 

dapat memberikan solusi alternatif pemakaian media pembelajaran. Guru 

sering menggunakan media yang kurang bisa menarik minat belajar peserta 

didik. Untuk itu pemakaian media TIK dalam pembelajaran dikelas.Guru juga 

dapat membantu kegiatan belajar mengajar dalam penyampaian materi 

dengan tepat untuk peserta didik. 

3) Untuk Sekolah 

Memberikan referensi penggunaan media pembelajaran disekolah, dan 

menambah kreatifitas sekolah untuk memacu guru mengembangkan media  

pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menarik perhatian peserta didik 
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4) Bagi pengembang 

Bagi pengembang adalah sebagai kegiatan untuk menambah 

ketrampilan,wawasan dalam mengembangkan media pembelajaran.Dalam 

memberikan suatu pembelajaran kepada peneliti tentang manfaat 

mengembangkan media pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan 

meningkatkan perhatian peserta didik. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembang 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas timbul beberapa masalah yang 

berkaiatan dengan kurangnya minat peserta didik dalam pemahaman materi, 

peneliti bermaksud menyelesaikan masalah tersebut dengan mengembangkan 

media adobe flash untuk anak kelas 3 SD dan menggali pengetahuan peserta 

didik. 

1. Asumsi 

Peserta didik di SDN Mulyorejo II dan Mulyorejo III Ngantang bisa 

mengoperasikan komputer dan ada laboratorium komputer dalam pembelajaran 

teknologi dan belajar mengenai komputer, peserta didik sangat antusias dengan 

sebaik-baiknya dalam pendidikan. 

2. Keterbatasan 

Pembuatan media ini terbuat dari software adobe professional cs3 dimana 

software ini mampu menghasilkan presentasi, game, film, CD interaktif maupun 

CD pembelajaran, serta untuk membuat web yang interaktif, menarik dan dinamis. 

Penggunaan adobe flash cs3 sebagai software untuk pembuatan media 

pembelajaran interaktif berdasarkan pada beberapa kelebihan yang dimilikinya. 
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G. Definisi Istilah 

             Ada beberapa kata-kata yang mungkin kurang popular untuk dapat 

dimengerti, oleh karena itu definisi istilah ini sangat diperlukan untuk membantu 

memahamkan tentang istilah tersebut. Definisi istilah-istilah dari penelitian ini 

antara lain : 

1. Pendidikan IPS 

       Pendidikan IPS adalah sebagai mata pelajaran untuk pendidikan di 

sekolah dasar dan menengah. Pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin 

ilmu-ilmu social dan humanaria, serta kegiatan dasar manusia yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 

pendidikan. 

2. Media Pembelajaran  

       Kata media berasal dari kata latin, merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”. Secara harfiah kata tersebut mempunyai arti perantara atau 

pengantar. Gagne (dalam Susilana, 2012:6) berpendapat bahwa berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa dapat merangsang siswa untuk belajar. 

3. Materi “mengenal jenis-jenis pekerjaan” merupakan salah satu materi yang 

diajarkan pada kelas III semester II di Sekolah Dasar 

4. Adobe Flash 

Adobe Flash dahulu bernama macromedia flash adalah salah satu perangkat 

lunak komputer yang merupakan produk unggulan dari adobe system. Adobe 

flash digunakan untuk membuat animasi gambar tertentu . 
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5. Flash Player

Flash Player adalah perangkat lunak untuk melihat multimedia, streaming

video dan audio, pada komputer web browser atau pada perangkat yang

didukung.


